
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Rancangan Penelitian 

 

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental yang menggunakan 

metode rancangan acak terkontrol dengan pola post test-only control group 

design. Sebanyak 25 ekor tikus putih (Rattus norvegicus) jantan dewasa galur 

sprague dawley berumur 3-4 bulan yang dipilih secara acak dan dibagi 

menjadi 5 kelompok, dengan pengulangan sebanyak 5 kali, digunakan 

sebagai subjek penelitian. 

 

B. Tempat dan Waktu 

 

Penelitian dilakukan di Animal House Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung, sedangkan persiapan sarang burung walet dan persiapan etanol 

dilakukan di Laboratorium Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas 

Lampung, uji antioksidan DPPH untuk menentukan dosis sarang burung 

walet dilakukan di Laboratorium Analisis Jurusan Tekhnologi Hasil 

Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan pembuatan preparat 

beserta pengamatannya dilakukan di Laboratorium Patologi Anatomi dan 
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Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Penelitian ini 

dilaksanakan selama 14 hari pada tanggal 25 Desember 2014 - 7 Januari 2015. 

 

C. Populasi dan Sampel 

 

Populasi penelitian ini adalah tikus putih (Rattus norvegicus) jantan galur 

sprague dawley berumur 3-4 bulan yang diperoleh dari Laboratorium Non 

Ruminansia dan Satwa Harapan Fakultas Peternakan IPB. Sampel penelitian 

yang digunakan sebanyak 25 ekor tikus yang dipilih secara acak dan dibagi 

dalam 5 kelompok dengan pengulangan sebanyak 5 kali (n=5), sesuai dengan 

rumus Frederer. Menurut Frederer, rumus penentuan sampel untuk uji 

eksperimental adalah: 

(t–1) (n–1)>15 

 

Dimana t merupakan jumlah kelompok percobaan dan n merupakan jumlah 

pengulangan atau jumlah sampel tiap kelompok. Penelitian ini menggunakan 

5 kelompok perlakuan sehingga perhitungan sampel menjadi: 

(5–1) (n–1)>15 

4n–4>15 

4n>19 

n>4,75 

 

Jadi, sampel yang digunakan tiap kelompok percobaan sebanyak 5 ekor 

(n>4,75) dan jumlah kelompok yang digunakan adalah 5 kelompok sehingga 

penelitian ini menggunakan 25 ekor tikus putih dari populasi yang ada. 
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Adapun kriteria inklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Aktif bergerak. 

b. Berjenis kelamin jantan. 

c. Memiliki berat badan 250-400 gram. 

d. Berusia 3-4 bulan. 

 

Adapun kriteria eksklusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Tampak sakit (penampakan rambut kusam, rontok, atau botak dan 

aktivitas kurang atau tidak aktif, keluarnya eksudat yang tidak normal 

dari mata, mulut, anus, genital). 

b. Terdapat penurunan berat badan lebih dari 10% setelah masa adaptasi di 

laboratorium. 

c. Mati selama masa pemberian perlakuan. 

 

D. Identifikasi Variabel dan Definisi Operasional 

 

1. Identifikasi Variabel 

a. Variabel independen adalah sarang burung walet. 

b. Variabel dependen adalah gambaran histopatologi hepar. 

 

2. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional yang digunakan untuk memudahkan 

pelaksanaan penelitian dan agar penelitian tidak menjadi terlalu luas 

yaitu sebagai berikut. 
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Tabel 3. Identifikasi variabel dan definisi operasional 

 

Variabel Definisi Skala 

Sarang 

burung 

walet 

Sarang burung walet dalam penelitian 

ini adalah patahan sarang burung 

walet yang dilarutkan dalam air. 

 

Untuk mendapatkan dosis sarang 

burung walet, digunakan uji 

antioksidan α, α-diphenyl-β-

picrylhydrazyl (DPPH). Kemudian 

dicari kadar efektifnya menggunakan 

spektrofotometri pada absorbansi 

517nm (Kedare dan Singh, 2011; 

Umayah dan Amrun, 2007). 

 

Dosis sarang burung walet 

Dosis I : ½x dosis efektif uji 

antioksidan DPPH. 

Dosis II : 1x dosis efektif uji 

antioksidan DPPH. 

Dosis III : 2x dosis efektif uji 

antioksidan DPPH. 

Numerik 

Gambaran 

histopatologi 

hepar 

Gambaran histopatologi hepar tikus 

dilihat dengan melakukan 

pengamatan sediaan histopatologi 

menggunakan mikroskop dan dinilai 

berdasarkan sistem skoring Manja 

Roenigk. 

Tiap preparat jaringan hepar dibaca 

dalam lima lapangan pandang yaitu 

pada keempat sudut dan bagian 

tengah preparat dengan pembesaran 

400x. 

Setiap lapangan pandang dihitung 20 

hepatosit dan dikalikan dengan skor 

masing-masing sel. Dengan skor 

masing-masing sel sebagai berikut. 

1 : Normal 

2 : Degenerasi parenkimatosa 

3 : Degenerasi hidropik 

4 : Nekrosis 

Kemudian dicari rerata skor untuk 
semua lapang pandang pada setiap 

tikus (Tamad et al., 2011). 

Numerik 
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E. Prosedur Penelitian 

 

1. Alat dan Bahan Penelitian 

Untuk mendukung terlaksananya penelitian ini, peneliti menggunakan 

alat dan bahan, sebagai berikut. 

a. Alat Penelitian 

1) Timbangan TANITA dengan berat maksimal 2,25 kg dan 

tingkat ketelitian 10 gram untuk mengukur berat tikus. 

2) Neraca analitik AND dengan berat maksimal 230 gram tingkat 

ketelitian 0,01 mg untuk menimbang berat sarang burung walet. 

3) Spuit oral 1 cc. 

4) Mikropipet. 

5) Gunting minor set, untuk membedah perut mencit (laparotomi). 

6) Kapas dan alkohol. 

b. Alat Uji Antioksidan DPPH 

Adapun alat untuk uji antioksidan DPPH adalah tabung reaksi, pipet 

1 ml, Neraca analitik AND dengan berat maksimal 230 mg tingkat 

ketelitian 0,01 mg, kuvet, spektrofotometer dan aluminium foil. 

c. Bahan Penelitian 

Bahan penelitian yang digunakan ada dua yaitu etanol dengan dosis 

10 ml/kgBB dan sarang burung walet dengan dosis ½x, 1x dan 2x 

dosis efektif hasil uji antioksidan DPPH. Bahan yang dilakukan 

untuk uji antioksidan DPPH adalah Difenilpikril Hidrazil Hidrat 

(DPPH), Etanol 96%, dan sarang burung walet dengan kadar 1 

mg/ml, 3 mg/ml, 9 mg/ml dan 27 mg/ml Bahan yang digunakan 
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untuk pembuatan preparat histologi dengan metode paraffin 

meliputi: Larutan Formalin 10% untuk fiksasi, garam fisiologis 

NaCl (0,9%), alkohol teknis, tolulol, xylol, paraffin dengan titik cair 

50-55o C, pewarnaan Haematoxylin dan eosin Y, akuades, Meyer’s 

albumin, enthelen. 

d. Alat Pembuatan Preparat Histopatologi 

Adapun alat pembuat preparat histopatologi adalah mikrotom, 

waterbath, embedding cassette, cover glass dan kaca preparat. 

 

2. Prosedur Penelitian 

a. Prosedur Uji Antioksidan α, α-diphenyl-β-picrylhydrazyl (DPPH) 

Pertama-tama, siapkan larutan DPPH 0,004 %. Pipet 600 µl etil asetat 

ke dalam kuvet, tambahkan larutan DPPH 3 ml, aduk rata dengan 

pipet dan segera dibuat spektra sinar tampak (360-720 nm). Dicatat 

absorban pada 497-517-537 nm. 

 

Pengukuran antiradikal bebas untuk bahan uji dilakukan dengan pipet 

600 µl larutan uji ke dalam kuvet, tambahkan larutan DPPH ad 3 ml, 

aduk rata dengan pipet, segera dibuat spektra sinar tampak (360-720 

nm) di kertas yang sama untuk dianalisis apakah masih ada jelas 

kurva puncak normal (sigmoid) antara 497-537 nm. Pada menit ke-5 

setelah pereaksian dibaca absorban pada 497-517-537 nm dan sekali 

lagi pada menit ke-60. 
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Perhitungan kapasitas antiradikal bebas DPPH diukur dari 

peredaman warna ungu merah DPPH, yaitu puncak 517 nm dengan 

perhitungan seperti pada persamaan berikut ini. 

 

Sedangkan kapasitas antiradikal bebas sebagai prosen peredaman 

absorban pada puncak 517 nm menggunakan perhitungan seperti 

pada persamaan berikut ini. 

 

Nilai 0% berarti tidak mempunyai aktivitas antiradikal bebas atau 

antioksidan, sedangkan nilai 100% berarti peredaman total dan 

pengujian perlu dilanjutkan dengan pengenceran larutan uji untuk 

melihat batas konsentrasi aktivitasnya. 

 

b. Prosedur Persiapan Sarang Burung Walet 

Persiapan sarang burung walet dilakukan di laboratorium 

Farmakologi Fakultas Kedokteran Universitas Lampung. Sarang 

burung walet sebelumnya dibersihkan dahulu dari bulu burung walet 

yang masih menempel pada sarang. Kemudian sarang burung walet 

yang telah dibersihkan ditumbuk hingga berbentuk serbuk. 

 

Dosis pemberian sarang burung walet dalam penelitian ini 

berdasarkan pada uji antioksidan DPPH yang peneliti lakukan 
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sebelum pemberian perlakuan pada hewan coba. Dalam uji tersebut 

dicari berapa dosis yang memiliki aktivitas antioksidan yang paling 

efektif. Setelah dosis tersebut diketahui, dosis tersebut akan dibagi 

menjadi 3 dosis yaitu ½x, 1x dan 2x dosis efektif uji antioksidan 

DPPH. 

 

Penelitian ini menggunakan patahan sarang burung walet yang 

dilarutkan dalam air sehingga akan mirip dengan bubur sarang 

burung walet yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat namun dengan 

konsentrasi air yang lebih tinggi. Perbandingan sarang burung walet 

dan air dalam penelitian ini adalah dosis sarang burung walet : 1 ml. 

Setelah serbuk sarang burung walet larut dalam air, sarang burung 

walet disimpan pada suhu -18oC agar komponennya tidak rusak 

hingga sarang burung walet akan digunakan. 

 

c. Prosedur Persiapan Etanol 

Dosis dalam penelitian ini berdasarkan kepada penelitian Chen 

(2010), yaitu etanol 50% (v/v) diberikan dengan dosis 5 g/kgBB 

terbukti dapat menyebabkan nekrosis sel, fibrosis dan inflammatory 

infiltration. 

 

Perhitungan volume pemberian etanol yaitu 1 gram etanol sama 

dengan 1 mL alkohol 100%. Jadi jika konsentrasi etanol dibuat 50% 
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maka dalam 50% v/v 100 ml terdapat 50 gram etanol. Maka volume 

etanol 5 g/kgBB = 5 g / 50 g x 100mL = 10 ml/kgBB. 

 

d. Prosedur Perlakuan pada Tikus 

1) Tikus sebanyak 25 ekor, dikelompokkan dalam 5 kelompok. 

2) Selama satu minggu setiap kelompok tikus diadaptasikan 

sebelum diberi perlakuan. 

3) Mengukur berat badan tikus sebelum perlakuan. 

4) Melakukan perlakuan pada masing-masing kelompok sebagai 

berikut. 

a) Kelompok 1 sebagai kontrol normal yang berikutnya disebut 

K Normal atau K N, diberikan aquades (minum) dan pakan 

standar selama 14 hari. 

b) Kelompok 2 sebagai kontrol negatif yang berikutnya disebut 

K (-), diberikan aquades (minum) dan pakan standar 

ditambah etanol 50% dosis 10 ml/kgBB selam 10 hari 

dimulai pada hari ke-5. 

c) Kelompok 3 sebagai perlakuan coba I yang berikutnya 

disebut K I, diberikan aquades (minum) dan pakan standar 

ditambah sarang burung walet dosis ½x dosis efektif uji 

antioksidan DPPH kemudian setelah 2 jam (hal ini 

dikarenakan 2 jam adalah waktu untuk pengosongan 

lambung) diinduksi etanol 50% dosis 10 ml/kgBB. Masing-

masing diberikan peroral selama 14 hari untuk sarang burung 
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walet dan selama 10 hari dimulai pada hari ke-5 untuk etanol 

50%. 

d) Kelompok 4 sebagai perlakuan coba II yang berikutnya 

disebut K II, diberikan aquades (minum) dan pakan standar 

ditambah sarang burung walet 1x dosis efektif uji antioksidan 

DPPH kemudian setelah 2 jam diinduksi etanol 50% dosis 10 

ml/kgBB. Masing-masing diberikan peroral selama 14 hari 

untuk sarang burung walet dan selama 10 hari dimulai pada 

hari ke-5 untuk etanol 50%. 

e) Kelompok 5 sebagai perlakuan coba III yang berikutnya 

disebut K III, diberikan aquades (minum) dan pakan standar 

ditambah sarang burung walet ½x dosis efektif uji 

antioksidan DPPH kemudian setelah 2 jam diinduksi etanol 

50% dosis 10 ml/kgBB. Masing‒masing diberikan peroral 

selama 14 hari untuk sarang burung walet dan selama 10 hari 

dimulai pada hari ke-5 untuk etanol 50%. 

5) Setelah 14 hari, perlakuan diberhentikan. 

6) Lima tikus jantan dari tiap kelompok dinarkosis. 

7) Dilakukan laparotomi, hepar tikus diambil untuk sediaan 

mikroskopis. Pembuatan sediaan mikroskopis dengan metode 

paraffin dan pewarnaan Hematoksilin eosin. 

8) Sampel hepar ditimbang untuk membandingkan berat hepar 

masing-masing tikus. 

9) Sampel hepar difiksasi dengan formalin 10%. 
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10) Dilakukan pengamatan terhadap preparat dengan parameter 

skoring Manja Roenigk. 

 

e. Prosedur Pengambilan Organ Hepar 

Tikus dikeluarkan dari kandang dan ditempat terpisah dengan tikus 

lainnya kemudian ditunggu beberapa saat untuk mengurangi 

penderitaan pada tikus akibat aktivitas antara lain, pemindahan, 

penanganan, gangguan antar kelompok dan penghapusan berbagai 

tanda yang pernah diberikan. Setelah itu, tikus dianestesi dengan 

ketamine-xylazine 75-100 mg/kgBB + 5-10 mg/kgBB secara IP 

kemudian tikus dieuthanasia menggunakan metode cervical 

dislocation dengan cara ibu jari dan jari telunjuk ditempatkan 

dikedua sisi leher di dasar tengkorak atau batang ditekan ke dasar 

tengkorak. Dengan tangan lainnya, pada pangkal ekor atau kaki 

belakang dengan cepat ditarik sehingga menyebabkan pemisahan 

antara tulang leher dan tengkorak (Leary, 2013). Setelah itu 

dilakukan laparotomi, hepar tikus diambil untuk sediaan 

mikroskopis. 

 

f. Prosedur Pembuatan Preparat 

1) Fixation 

a) Menfiksasi spesimen berupa potongan organ lambung yang 

telah dipilih segera dengan larutan pengawet formalin 10% 

b) Mencuci dengan air mengalir 
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2) Trimming/sampling 

a) Membuat irisan potongan lambung dengan ketebalan sebesar 

3-5mm. 

b) Memasukkan potongan organ lambung tersebut ke dalam 

embedding cassette. 

c) Menuntaskan air dengan meletakkan embedding cassette 

pada kertas tisu. 

3) Dehidrasi 

Berturut-turut melakukan perendaman organ lambung dalam 

alkohol bertingkat 80% selama 2 jam, 90% selama 2 jam, 95% 

selama 1 jam, alkohol absolut I selama 2 jam, alkohol absolut II 

selama 1 jam. 

4) Clearing 

Untuk membersihkan sisa alkohol, dilakukan clearing dengan 

xilol I, II, III masing-masing selama 30 menit. 

5) Impregnasi 

Impregnasi dengan menggunakan paraffin I dan II masing-

masing selama 1 jam di dalam inkubator dengan suhu 65,1oC. 

6) Embedding 

a) Menuangkan paraffin cair dalam pan. 

b) Memindahkan satu persatu dari embedding cassette ke dasar 

pan. 

c) Melepaskan paraffin yang berisi potongan lambung dari pan 

dengan memasukkan ke dalam suhu 4-6o C beberapa saat. 
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d) Memotong paraffin sesuai dengan letak jaringan yang ada 

dengan menggunakan scapel/pisau hangat. 

e) Meletakkan pada balok kayu, ratakan pinggirnya dan buat 

ujungnya sedikit meruncing. 

f) Memblok paraffin siap dipotong dengan mikrotom. 

7) Cutting 

a) Sebelum memotong, mendinginkan blok terlebih dahulu. 

b) Melakukan pemotongan kasar, dilanjutkan dengan 

pemotongan halus dengan ketebalan 4‒5 mikron. 

c) Memilih lembaran potongan yang paling baik, 

mengapungkan pada air dan menghilangkan kerutannya 

dengan cara menekan salah satu sisi lembaran jaringan 

tersebut dengan ujung jarum dan sisi yang lain ditarik 

menggunakan kuas runcing. 

d) Memindahkan lembaran jaringan ke dalam waterbath selama 

beberapa detik sampai mengembang sempurna 

e) Dengan gerakan menyendok mengambil lembaran jaringan 

tersebut dengan slide bersih dan menempatkan di tengah atau 

pada sepertiga atas atau bawah, mencegah jangan sampai ada 

gelembung udara di bawah jaringan. 

f) Mengeringkan slide. Jika sudah kering, slide dipanaskan 

untuk merekatkan jaringan dan sisa paraffin mencair sebelum 

pewarnaan. 
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8) Staining (pewarnaan) dengan harris Hematoxylin Eosin 

Setelah jaringan melekat sempurna pada slide, memilih slide yang 

terbaik selanjutnya lakukan pewarnaan menggunakan xilol I, II, 

III masing-masing selama 5 menit. Kemudian gunakan aquadest 

selama 1 menit. Kemudian potongan organ dimasukkan dalam zat 

warna harris Hematoxylin Eosin selama 20 menit. Lalu 

memasukkan potongan organ dalam fosin selama 2 menit. Secara 

berurutan memasukkan potongan organ dalam alkohol 96% 

selama 2 menit, alkohol 96%, alkohol absolut III dan IV masing-

masing selama 3 menit. Terakhir, memasukkan dalam xilol IV 

dan V masing-masing 5 menit. 

9) Mounting 

Setelah pewarnaan selesai menempatkan slide diatas kertas tisu 

pada tempat datar, menetesi dengan mounting yaitu kanada 

balsam dan tutup dengan cover glass, cegah jangan sampai 

terbentuk gelembung udara. 
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Gambar 9. Diagram alir penelitian.  

Timbang Berat Badan Tikus 

Adaptasikan selama 7 hari lalu timbang berat badan tikus 

K (+) K (-) K I K II K III 

Aquades 

1x/hari 
Alkohol 

10ml/kgBB 

1x/hari mulai 

hari ke-5 

Alkohol 

10ml/kgBB 

1x/hari mulai 

hari ke-5 + 

sarang 

burung walet 

½x dosis  

efektif uji  

antioksidan 

DPPH /hari 

Alkohol 

10ml/kgBB 

1x/hari mulai 

hari ke-5 + 

sarang 

burung walet 

1x dosis  

efektif uji  

antioksidan 

DPPH /hari 

 

Alkohol 

10ml/kgBB 

1x/hari mulai 

hari ke-5 + 

sarang 

burung walet 

2x dosis  

efektif uji  

antioksidan 

DPPH /hari 

 

Setelah 14 hari, perlakuan dihentikan 

Tikus dieuthanasia dengan metode cervical dislocation 

Tikus dilaparatomi untuk pengambilan organ hepar 

 
Sampel hepar difiksasi dengan formalin 10% lalu dikirim ke 

Laboratorium Patologi Anatomi FK Universitas Lampung 

untuk pembuatan preparat histopatologi hepar 

Pengamatan preparat histopatologi hepar dengan mikroskop 

lalu interpretasikan hasil pengamatan 
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F. Pengolahan dan Analisis Data 

 

Analisis data penelitian diproses dengan program SPSS versi 22.0 for 

windows dengan tingkat signifikansi p=0,05, langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut. 

a. Uji normalitas Data (p>0,05) 

Pengujian normalitas data menggunakan Uji Shapiro-Wilk untuk 

mengetahui data berdistribusi normal atau tidak normal. Hasil uji 

normalitas ini untuk menentukan analisis berikutnya, yaitu analisis 

parametrik bila data berdistribusi normal atau non parametrik bila data 

tidak berdistribusi normal. 

b. Uji Homogenitas data (p>0,05) 

Pengujian homogenitas data menggunakan uji Levene untuk mengetahui 

data homogen atau tidak homogen. Hasil uji homogenitas ini untuk 

menentukan analisis berikutnya. Analisis parametrik dilakukan bila data 

homogen. Analisis non parametrik dilakukan bila data tidak homogen. 

c. Uji parametrik (One Way ANOVA) 

Untuk menguji perbedaan pengaruh kelompok I, kelompok II, kelompok 

III, kelompok IV dan kelompok V. 

d. Uji non parametrik (Kruskal Wallis) 

Untuk menguji perbedaan pengaruh kelompok I, kelompok II, kelompok 

III, kelompok IV, kelompok V dan merupakan uji alternatif dari One 

Way ANOVA. 

e. Analisis Post Hoc 

Bila pada uji One Way ANOVA menghasilkan nilai p<0,05. 
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f. Uji Mann Whitney 

Bila pada uji Kruskal Wallis menghasilkan nilai p<0,05 atau sebagai uji 

non parametrik uji T tidak berpasangan. 

 

G. Etika Penelitian 

 

Penelitian ini telah lolos kaji etik oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan 

Fakultas Kedokteran Universitas Lampung dengan nomor surat 

048/UN26/8/DT/2015. Adapun rincian surat keterangan lolos kaji etik oleh 

Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Lampung 

terdapat pada lampiran. Implikasi etik pada hewan, pengelolaan binatang 

coba pada penelitian ini mengikuti animal ethics. Hal yang perlu 

dilaksanakan sesuai dengan etik antara lain megikuti prinsip 3R dalam 

protokol penelitian, yaitu replacement, reduction dan refinement. 

Replacement adalah keperluan memanfaatkan hewan percobaan sudah 

diperhitungkan secara seksama, baik dari pengalaman terdahulu maupun 

literatur untuk menjawab pertanyaan penelitian dan tidak dapat digantikan 

oleh mahluk hidup lain seperti sel atau biakan jaringan. Dalam hal ini, peneliti 

tetap menggunakan hewan coba tikus putih (Rattus norvegicus) galur sprague 

dawley dan tidak digantikan dengan hewan coba lainnya. Reduction diartikan 

sebagai pemanfaatan hewan dalam penelitian sesedikit mungkin, tetapi tetap 

mendapatkan hasil yang optimal. Dalam penelitian ini, peneliti menghitung 

jumlah minimum menggunakan rumus Frederer yaitu (n-1) (t-1)>15, dengan 

n adalah jumlah hewan yang diperlukan dan t adalah jumlah kelompok 

perlakuan. Refinement adalah memperlakukan hewan percobaan secara 
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manusiawi (humane), memelihara hewan dengan baik, tidak menyakiti 

hewan, serta meminimalisasi perlakuan yang menyakitkan sehingga 

menjamin kesejahteraan hewan coba sampai akhir penelitian. Pada dasarnya 

prinsip refinement berarti membebaskan hewan coba dari beberapa kondisi. 

Yang pertama adalah bebas dari rasa lapar dan haus, dengan memberikan 

akses makanan dan air minum yang sesuai dengan jumlah yang memadai baik 

jumlah dan komposisi nutrisi untuk kesehatannya. 


